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Polk BOOM Bit Illustration
Beskrivelse af knapper og den fysiske udformning med kreative og visuelle effekter.
1 = Taktil Lydstyrke Op
2 = Taktil Lydstyrke Ned
3 = USB Stik
4 = Bælteclips
5 = Højttaleren
6 = Mikrofoner
7 = Taktil Polk navn
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Tillykke med din nye Polk BOOM Bit
Du er heldig! Nu kan du nyde god musik næsten overalt, og komme sikkert afsted med navigations
anvisninger fra din GPS enhed, smartphone, OrCam Read, eller noget andet i samme stil. Du har købt
eller fået bevilliget en Polk BOOM Bit – en smart, lille Bluetooth højttaler, med en bælteclips, som du
kan fastmontere på ting der er flade – eksempelvis dit tøj, skulderremme, håndklæder, krus, planter,
bilseler, papir, andre mennesker (’s tøj), dine snørebånd, knive, plakater, ledninger, pandekager,
betalingskort, hatteskyggen.. okay, du er med nu. Det kan også være at du har fået den af en ven
måske? Okay, lige meget.
Polk BOOM Bit er smart fordi den er lille, den er trådløst og du kan have den med dig i lommen. Den
er genial at bruge når du bevæger dig udenfor, af den simple årsag, at du kan få lyd fra din
smartphone, OrCam Read eller din Victor Reader Trek GPS enhed ud via Polk BOOM Bit, hvorved du
stadig har ørerne frie til dine omgivelser. Du kan derfor stadig høre bussen der kommer nede bagfra,
og cyklisten der gerne vil forbi, og du kan stadig få fornemmelsen af dine omgivelser alt efter lyde og
ekko. Alt i alt en sikker og god løsning når du er på farten! Alle burde have en Polk BOOM Bit!

Din Polk BOOM Bit er designet til udendørs brug. Og den er ret vild faktisk. Ud over at du får en lille
højttaler med ret god lyd, så får du også en lille højttaler der vand-, støv og stødafvisende. Skulle du
derfor få lyst til en lidt vildere tur end din almindelige gåtur til arbejdet, kan du roligt tage din Polk
BOOM Bit med dig.
Når du bevæger dig ude i offentligheden, har du brug for den perfekte balance af lyd fra din
smartphone og / eller din navigationsenhed, og lyden fra dine omgivelser. Det er lige netop dét du kan
med din nye Polk BOOM Bit. Derfor er du heldig. Punktum.

Tænd for din Polk BOOM Bit
For at tænde for din nye, smarte Bluetooth højttaler skal du trykke og holde på Lydstyrke Op og
Lydstyrke Ned knapperne samtidigt, indtil du hører et lydsignal. Du er ikke i tvivl skulle vi hilse og sige!
For god ordens skyld kan vi lige skrive at et blåt LED lys vil blinke, når den er tændt, og klar til
forbindelse. For at slukke for den igen trykker og holder du igen på Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned
knapperne samtidigt. Et lydsignal indikerer at din højttaler slukker.
Bemærk gerne at din Polk BOOM Bit automatisk vil slukke efter otte minutter, såfremt en Bluetooth
forbindelse ikke bliver oprettet, fra eksempelvis din smartphone, tablet, Victor Reader Trek, computer
og så videre.

Forbind via Bluetooth
Såfremt du ikke allerede har forbundet din Polk BOOM Bit til en specifik enhed vil den automatisk tilgå
såkaldt pairing mode, så snart den bliver tændt. Derfor skal du nu, via den enhed du ønsker at
forbinde med din Polk BOOM Bit, navigere til Bluetooth menuen, ofte under Indstillinger eller
lignende. Akkurat som du ville forbinde et nyt sæt hovedtelefoner, eksempelvis. I oversigten over
tilgængelige enheder under Bluetooth menuen skal du navigere til og finde navnet Polk BOOM Bit.
Når du opretter forbindelsen vil du kunne høre et lydsignal fra din Polk BOOM Bit som indikerer at
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forbindelsen er oprettet. Har du restsyn kan du tjekke LED lyset som vil blinke blåt cirka hvert fjerde
sekund.
Forbinder du din Polk BOOM Bit til eksempelvis en smartphone vil du kunne aflæse batteri niveauet
for din Polk BOOM Bit via din smartphone.

Når du hører musik…
… kan du benytte følgende kombinationer til at udføre forskellige handlinger:
Handling
Afspil / Pause
Justere lydstyrken

Kombination
Tryk på Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned samtidigt
Tryk på enten Lydstyrke Op eller Lydstyrke Ned
for at justere lydstyrken som du ønsker det
Tryk og hold Lydstyrke Op i to sekunder
Tryk og hold Lydstyrke Ned i to sekunder

Næste sang
Forrige sang

Bemærk gerne at alle ovenstående handlinger også kan udføres via din smartphone, hvis du har
forbundet en sådan til Polk BOOM Bit.

Opkald
Yes, du kan selvfølgelig besvare opkald når du har forbundet din smartphone til din Polk BOOM Bit.
Når du modtager et indgående opkald vil lyden som du lytter til automatisk sætte på pause, og du vil
kunne høre din ringetone fra din smarphone gennem din Polk BOOM Bit.
•
•

For at besvare opkaldet = Tryk og hold Lydstyrke Op i to sekunder.
For at afvise / afbryde opkald = Tryk og hold Lydstyrke Ned i to sekunder.

Husk at du sagtens kan justere lydstyrken direkte via din Polk BOOM Bit, så du ikke behøver bringe
din telefon op fra lommens dyb.

Din Polk BOOM Bit kræver opladning
Ligesom så mange andre teknologiske enheder i dag har din Polk BOOM Bit et indbygget batteri der
kræver opladning i ny og næ. Din Polk BOOM Bit er dog så smart at den har et indbygget USB stik! Det
er supernemt: Du skal blot fjerne hætten som beskytter USB stikket og indsætte USB stikket i en
hvilken som helst USB oplader port. Det kan være din computer eller din USB oplader til din
smartphone eller lignende.
LED indikatoren vil lyse konstant rødt når den er tilsluttet og oplader. Det røde lys vil slukke når
batteriet er fuldt opladet. Du skal forvente omkring to timers tid i en strømforsyning for at oplade din
Polk BOOM Bit helt op. De to timer vil give dig tre timers uafbrudt højttalertid.

Anbefalinger
Polk BOOM Bit har en bælteclips monteret bag på. Det er den du bruger til at sætte Polk BOOM Bit
fast til din skulderrem på tasken, i kraven på din skjorte eller jakke, eller hvor du nu har lyst til at have
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den siddende. Du skal sørge for ikke at montere den fast på ting der er tykkere end 0,635 centimeter.
Meget nøjagtigt, ja! Og det er vigtigt. Ellers ville producenten ikke skrive det.
Ydermere er det vigtigt at sørge for at hætten der beskytter USB stikket er monteret korrekt. For at
hætten kan beskytte som den er designet til kræver det at du sikre at den er lukket helt til. Sørg for at
hætten sidder rigtigt og giv hætten et ekstra tryk.

Nulstilling
Skulle det ske at du begynder at opleve udfordringer eller problemer med forbindelsen kan det være
nødvendigt at gennemføre en nulstilling af din Polk BOOM Bit. Dette kan du gøre ved at trykke og
holde Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned samtidigt, og i mindst otte sekunder. Du vil kunne høre et
lydsignal der indikerer at nulstillingen er gennemført. LED indikatoren vil blinke hvert andet sekund og
din Polk BOOM Bit venter nu på at blive forbundet til.

Producent
Vi har desværre ikke selv produceret Polk BOOM Bit – det havde ellers været sejt nok, men så havde vi
altså også fundet på et andet navn… Producenten af dette produkt er:
Polk Audio, LLC
1 Viper Way
Vista, California USA 92081
www.polkcoom.com
Husk alt det der med copyright og registered trademarks og hvad de og vi ellers kan finde på..
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